
 
 

FAQ do KONKURSU nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. Podnoszenie kompetencji 

eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału  

w procesie stanowienia prawa 

Część I c.d. 

Pytanie: Czy udział w projekcie wziąć mogą Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych  

w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (nie posiadające nr KRS)?  

Czy w projekcie mogą brać udział stowarzyszenia zwykłe nie posiadające wpisu do KRS? 

Odpowiedź: Zgodnie z regulaminem konkursu POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19, 

beneficjentem projektu może być wyłącznie organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 

3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450,z późn. zm.). 

Zgodnie z ww. przepisem, organizacjami pozarządowymi są: 

1)      niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, 

instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi 

państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi  

2)      niedziałające w celu osiągnięcia zysku  

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, 

z zastrzeżeniem ust. 4 tego przepisu.  

Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń 

Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

(art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich,  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2212) mogą być uznane za organizacje pozarządowe  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 40, z późn. zm.), wyłącznie  

pod warunkiem, że spełniają przesłanki określone w ww. art. 3 ust. 2 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności warunek 

dotyczący niedziałania w celu osiągnięcia zysku. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy  

o kołach gospodyń wiejskich, koło gospodyń wiejskich może działać na podstawie 

wzorcowego statutu, którego treść określa załącznik do przedmiotowej ustawy; § 15  

ust. 1 wzorcowego statutu wprost przewiduje możliwość uzyskiwania przez koło 

gospodyń wiejskich zysku netto z działalności zarobkowej koła. Jednocześnie, 

niezależnie od treści statutu, zgodnie z art. 22 powołanej ustawy o kołach gospodyń 

wiejskich, „koło gospodyń wiejskich może prowadzić działalność zarobkową,  

w tym działalność gospodarczą”.  

Natomiast w odniesieniu do stowarzyszeń zwykłych (nieposiadających wpisu  

do Krajowego Rejestru Sądowego) należy podkreślić, że z mocy prawa spełniają one 

warunek uznania za organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Stowarzyszenia zwykłe nie mogą prowadzić działalności gospodarczej (art. 42 ust. 1 

pkt 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 poz. 

210, z późn. zm.).  


